
БЛАНК 

ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 
у рамках громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2018 рік, 

З ВИБОРУ ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ 
Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає на території міста Чернігова, досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може 

проголосувати тільки 1 (один) раз і обрати 1 (одну) пропозицію (проект) з переліку великих проектів, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 
громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові у 2018 році. 

З проектами можна ознайомитися на офіційному сайті Чернігівської міської ради за адресою: http://www. chernigiv-rada.gov.ua (розділ “Громадський 

бюджет”).та на сайті “Громадський проект” за адресою: https://chernihiv.pb.org.ua. 

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті «для голосування» за проект, який Ви обираєте. 

УВАГА! У разі незаповнення жодного з квадратів «для голосування» або заповнення більше одного квадрату, а також незазначення особистих даних 

бланк не є дійсним. 
 

 

Термін голосування: в період з 15 вересня по 30 вересня 2017 року (включно) 
 

ДЛЯ 
ГОЛО- 

СУВАН- 
НЯ 

РЕЄС- 
ТРА- 

ЦІЙНИЙ 
№ 

НАЗВА ПРОЕКТУ 
ВАРТІСТЬ, 

грн 

 

1 

Назва проекту: "Для кожного - сучасна школа № З" 
Встановлення двох сучасних майданчиків зі штучним, гумовим покриттям. 
Автор – Шаповаленко Валентина Іванівна, Яковчук Олена Миколаївна 
Місце реалізації: Деснянський район, вул. Гетьмана Полуботка, б. 14, Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3. 
 Короткий опис: Встановлення двох сучасних майданчиків зі штучним, гумовим покриттям та металевою огорожею, сіткою. Перший 

- волейбольний 9x18 м зі стойками для сітки. Другий - футбольний 18x30 м з воротами. Дозволить всіх бажаючих відвідати та провести 
активно свій відпочинок. Забезпечить змістовним дозвіллям та залучить їх до здорового способу життя, а також можливість проведення 
різних спортивних змагань, як шкільного так і міського значення. 

1 221 160 

 

3 

Назва проекту: "Допомога онкохворим дітям м. Чернігова" 
Автор – Чучвага Наталія Петрівна 
Місце реалізації: Допомога надається дітям з реєстрацією в м. Чернігові 
Короткий опис: Допомога буде надаватись в сумі 10 000 грн безповоротно одному з батьків або опікуну дитини, хворої на рак, якій 

на час звернення про надання допомогу менше 18 років. Основною підставою для надання допомоги є медична довідка.  

500 000 

 

15 

Назва проекту: "Група денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю" 
Автор – Трубенок Олена Вікторівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Захисників України, 9б, Чернігівська громадська організація “Голос батьків”  
Короткий опис: Група денного догляду забезпечить надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю віком від 4 

до 18 років, які не відвідують навчальні заклади, та молоді віком до 35 років, які не отримують таку послугу в інших 
соціально-реабілітаційних установах. Така послуга була впроваджена в ГО “Голос батьків” у 2016 році і підтвердила її актуальність. Її 
надання дає можливість соціальної адаптації та реабілітації для дітей та молоді зі складними формами інвалідності, а батьки отримують 
можливість соціального перепочинку, загального покращення емоційної атмосфери в родині та покращення економічної незалежності 
родини. 

761 200 

 

19 

Назва проекту: "Антонієвих рук земне творіння" 
Автор – Дяченко Людмила Миколаївна, Сорухан Анастасія Анатоліївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, Болдина Гора 
Короткий опис:  Вдосконалення одного з туристичних маршрутів міста. Створення якісних умов для відпочинку місцевих жителів 

(від проведення державних свят до організації дозвілля). 

1 422 650 

 

28 

Назва проекту: "Баскетбол для Bcix!" 
Автор – Саченко Ігор Валентинович, Широкий Артем Сергійович, Терлецький Станіслав Романович 
Місце реалізації: всі вулиці м. Чернігова 
Короткий опис: Для забезпечення всіх умов розвитку баскетбольної інфраструктури міста, популяризації здорового способу 

життя серед усіх верств населення та вікових категорій та реальну можливість грати в баскетбол в гідних, безпечних га комфортних 
умовах, пропонується придбання мобільного баскетбольного майданчика зі стойками системою та пластиковим покриттям, який зможе 
функціонувати, переноситися та встановлюватися в будь-якому районі міста. 

480 000 

 

30 

Назва проекту: "Облаштування автостоянок на мікрорайоні “Градецький" 
Автор – Скорина Володимир Петрович, Мельникова Оксана Михайлівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Шевчука, 3, вул. Івана Богуна, 48, вул. 1-ї Гвардійської Армії, 10,14,12/6,16,25-А 
Короткий опис: Облаштування автостоянок для легкових автомобілів на прибудинковій території спального мікрорайону 

“Градецький” 

1 450 000 

Прізвище, ім’я, по батькові 
                        

                        
 

Серія та номер паспорту          
 

E-mail                         
 

Номер телефону + 3 8 0          
 

Адреса реєстрації 

м. Ч е р н і г і в 

в у л.                      

б у д.    к.    к в.    
 

Адреса проживання 
                        

                        
 

Дата народження   .   .     
р. 



 

 

38 

Назва проекту: "Центр Військово-патріотичного виховання молоді та активного відпочинку жителів міста" 
Автор – Мезенцев Олександр Іванович 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Гонча, 6. Територія Чернігівського Валу. 
Короткий опис: Центр військово-патріотичного виховання молоді для учнів старших класів шкіл Чернігова, студентів Чернігівських 

вузів і ліцеїв, а також всіх мешканців м. Чернігова, в якому учасниками АТО буде проводиться навчання стрілецькій справі і 
азам поводження зі стрілецькою зброєю, правилам поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів і основам надання першої 
медичної допомоги в польових умовах. 

1 400 000 

 

39 

Назва проекту: "Капітальний ремонт спортивного майданчика інформаційно-технологічного ліцею №16" 
Автор – Малець Людмила Іванівна 
Місце реалізації: 14027, м.Чернігів, вул. Шевченка, 93, Інформаційно-технологічний ліцей №16 
Короткий опис: Відновлення футбольного поля стадіону, встановлення спортивних знарядь для зайняття спортом, реконструкція 

волейбольного та баскетбольного майданчиків, оновлення бігових доріжок (100м, 60м, 30м), відновлення ями для стрибків у довжину, 
освітлення майданчика. 

650 000 

 

40 

Назва проекту: "Облаштування дитячого майданчика та автостоянки на мікрорайоні “Круг" 
Автор – Потапенко Олена Євгенівна, Мельникрва Оксана Михайлівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Попудренка будинки № 12, 12А, 12Б, проспект Перемоги будинки № 37,35,31 
Короткий опис: Створення розвивально-ігрового середовища на дитячому майданчику. Гра - провідна діяльність дошкільників, їм 

постійно необхідно рухатись, розвиваючи свої фізичні якості, зміцнюючи здоров’я. Облаштування автостоянок для легкових автомобілів 
на прибудинковій території спального мікрорайону “Круг”, встановлення огорожі, відповідних дорожніх знаків, нанесення розмітки та 
ремонт асфальтобетонного покриття. 

902 871 

 

43 

Назва проекту: "Безпечний та яскравий пішохідний перехід" 
Автор – Пархоменко Олександр Павлович 
Місце реалізації:    
1. Пішохідний перехід по вул. Проектній (між ТРЦ Голівуд та вул. Соснова). 
2. Пішохідний перехід біля ЗНЗ № 35 по вулиці Незалежності. 
3. Пішохідній перехід по вул. Козацькій біля магазину АТБ. 
4. Пішохідній перехід біля буд. 42 по вул. Рокосовській (4 полоси). 
5. Пішохідній перехід біля ЗНЗ № 34 по вул. Текстильників. 
6. Пішохідній перехід по пр. Миру 207, біля ЗНЗ № 28 та 33. 
7. Пішохідній перехід Пр. Миру 40, біля ЗНЗ № 1. 
8. Пішохідній перехід по вул. 1-го Травня біля магазину «Вена». 
9. Пішохідній перехід на перехресті вул. Героїв Чорнобиля та вул. Алєксєєва. 
10.Пішохідній перехід на перехресті вул. Героїв Чорнобиля та вул. Мстиславській. 
11. Пішохідній перехід біля ЗНЗ № 3 (Парк Богдана Хмельницького). 
12. Пішохідній перехід біля ЗНЗ № 18 та № 21, біля стадіону Гагаріна. 
13. Пішохідній перехід біля ЗНЗ № 5 по вул. 1-го Травня. 
14. Пішохідний перехід на вул. Дніпровська, біля буд. № 35. 
15. Пішохідній перехід біля ЗНЗ № 10 по вул. Попудренка. 
Короткий опис: Пропонується встановити 15 автоматичних освітлювальних систем для забезпечення безпечного пересування 

пішоходів в темний час доби. Система складається з опорної частини, освітлювальних приладів, що працюють в 2 режимах для 
економії електроенергії: черговий (економний) – для інформування водіїв та пішоходів про місце розташування пішохідного переходу, та 
основний (яскравий) для помітного виділення пішохода. Також в систему входять датчики руху, що реагують на появу пішохода в зоні 
переходу та акумулятори, що забезпечують безперебійній режим освітлення в разі вимкнення електроенергії. 

900 000 

 

44 

Назва проекту: "Здорова дитина-щаслива Україна!"-постійно діючий комплекс безкоштовних фізкультурно - оздоровчих заходів 
для дітей міста" 

Автор –Гайовий Ярослав Миколайович 
Місце реалізації: Деснянський та Новозаводський райони міста Чернігова 
Короткий опис: Створення сприятливих умов для організації фізкультурно – оздоровчого дозвілля дітей та молоді мікрорайонів 

міста, шляхом обладнання клубів за місцем проживання столами для настільного тенісу та аерохокею, облаштування спортивних куточків. 
Що сприятиме пропаганді здорового способу життя та слугуватиме профілактикою виникнення негативних явищ в дитячому та 
молодіжному середовищі. 

336 000 

 

46 

Назва проекту: "Міні футбольне поле із штучним покриттям для жителів мікрорайону "П'ять кутів" 
Автор – Хатимуська Людмила, Кривопиша Олександр Михайлович 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 21, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 
Короткий опис: Встановити міні футбольне поле (15x25 м) із штучним покриттям з баскетбольними стойками позаду воріт та 

стойками для сітки волейбольної, огородити огорожею. Ідея проекту: створення необхідної спортивної бази мікрорайону, належне 
використання для потреб дитячо-юнацького спорту. 

830 000 

 

50 

Назва проекту: "Чернігів любить чистоту" 
Автор – Огородник Ірина 
Місце реалізації: Центральної частина міста Чернігова 
Короткий опис: Пропонується виготовити на замовлення та встановити 35 великих урн для сміття, вагою близько 200 кг з 

вибитими надписами «Чернігів любить чистоту». З метою спонукання мешканців та гостей міста доглядати та плекати чистоту. Креативний 
вигляд та яскравий напис зможуть привернути увагу пішоходів та допоможуть згадати, що смітити – це принизливо та не личить жодній 
людині. 

352 000 

 

52 

Назва проекту: "Здорова Людина - щаслива Україна!". Благоустрій та реконструкція спортивних майданчиків 
фiзкультурно-оздоровчого центру мікрорайону "Масани" 

Автор – Писарева Неля, Джуман Тетяна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Незалежності, 42 - А, ЗНЗ № 35 (мікрорайон “Масани”) 
Короткий опис: Реконструкція та переобладнання спортивних майданчиків ЗНЗ № 35 для масового заняття фізкультурою та 

спортом жителів мікрорайону на шкільному подвір’ї. 

1 470 000 

 

54 

Назва проекту: "Дитячий майданчик на ”старій Подусівці" 
Автор – Гривко Сергiй Дмитрович 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Цимбаліста, буд. 5 (в парковій зоні поміж ЗОШ № 18 та № 21) 
Короткий опис: В приватному секторі в районі “старої Подусівки” більше 400 дітей потребує повноцінний дитячий майданчик, який 

би реалізував фізичні та інтелектуальні потреби дитини, де через ігри відбувався би процес пізнання навколишнього світу. 

355 500 

 

56 

Назва проекту: "Відтворення парку культури і відпочинку "Залізничний" 
Автор – Ваулiна  Юлiя Миколаївна 
Місце реалізації: Біля залізничного вокзалу, за стрілецьким тиром, впродовж вул. Привокзальної, вул. Жабинського та проспекту 

Перемоги. 
Короткий опис: Вже кілька років ми намагаємось відродити Залізничний парк, хоча б як було до 1991 року: це - програма-мінімум! 

А взагалі ми бачимо цей мальовничий куточок поблизу авто- та залізничного вокзалів досить привабливим. Дещо вже 
зроблено мешканцями вулиці Привокзальної та небайдужими жителями Чернігова. Тепер планується: встановиш урни для сміття, 
лавочки для сидіння, приладдя для дитячого ігрового комплексу для осіб з обмеженими фізичними можливостями з ігровою зоною для 
малюків, пандус для інвалідів, а також - для використання Wi-Fi. В подальшому - можливо встановлення сцени, приладдя для літнього 
кінотеатру, відновлення танцмайданчику та фонтану, тощо. 

1 316 000 



 

57 

Назва проекту: "Організація соціального патронату та психологічного супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування і осіб з них" 

Автор – Мозговий Віктор Іванович, Степанова Альона Валеріївна, Степанов Сергій Михайлович 
Місце реалізації: Громадська організація “Чернігівська Міська Асоціація “Конкордія”, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 14. 
Короткий опис: Метою запропонованого проекту є залучення осіб, які втратили цей статус з досягненням 18-річного віку і тому 

також потребують вивчення їх потреб та організацію подальшого соціального патронату та психологічного супроводу. Результатом 
реалізованого проекту буде зменшення психологічної травматизації, профілактики девіантної та делінквентної поведінки вищезазначеної 
категорії дітей та підлітків і осіб з них, а також формування позитивної «Я-концепції» та мотивації до активного громадського життя у 
м. Чернігові. Проект буде реалізовано спільно з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чернігівської міської ради та відділом 
у справах дітей. 

545 173,00 

 

61 

Назва проекту: "Встановлення на зупинках міста Чернігова стендів із графіком руху та схемами маршрутів громадського 
транспорту (тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі)" 

Автор – Романова Тетяна 
Місце реалізації: Стенди зі схемами та розкладом руху громадського транспорту будуть встановлені на зупинках громадського 

транспорту міста. Адреси, де будуть встановлені конструкції, будуть визначені за погодженням управлінням транспорту та зв’язку, а 
також управління ЖКГ Чернігівської області. 

Короткий опис: Головна мета проекту - забезпечити та покращити комфорт мешканців та гостей міста Чернігова під час 
користування громадським транспортом (тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі), а також сприяти туристичній привабливості міста. В 
рамках проекту передбачається встановлення на зупинках громадського транспорту спеціальних конструкцій із зазначенням маршрутів 
транспорту, інтервалів, графіку руху громадського транспорту (тролейбусів, трамваїв та маршрутних таксі) та корисної інформації про 
пам’ятки архітектури, які розташовані поруч або в місті із зупинкою, або іншої соціально-важливої інформації. 

540 000 

 

63 

Назва проекту: "Багатофункціональний спортивний майданчик" 
Автор – Ліфар Ігор Юрійович, Хольченкова Наталія Миколаївна 
Місце реалізації: Центральний парк культури та відпочинку 
Короткий опис: Встановлення багатофункціонального майданчику площею 576,00 м2 (32х18м) з поліуретановим покриттям 

1 120 000 

 

64 

Назва проекту: "Відкриття "Школи естетичного виховання "Зима-Літо" 
Автор – Мисник Валентина Сергіївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Бєлова, 28. Приміщення з окремим входом та прилегла земельна ділянка для розташування 

павільйону для занять в літній період. 
Короткий опис: Відкриття школи флористики, декору, дизайну та естетичного виховання “Зима-Літо” для навчання талановитих 

та обдарованих дітей та молоді з метою розвитку творчих здібностей та практичних навичок, навчання сучасним напрямкам 
та технологіям прикладного мистецтва, проектування та формування сучасного міського середовища, організація та проведення 
загальноміських та всеукраїнських конкурсів. 

994 652,00 

 

66 

Назва проекту: "Капітальний ремонт асфальтного покриття на міжбудинкових проїздах по вулицям Рокоссовського, Доценка, 
Захисників України, Космонавтів" 

Автор – Семешко Роман Олексійович, Сінкевич Лідія Іванівна 
Місце реалізації: м. Чернігів 
Короткий опис: м. Чернігів, Деснянський р-н, вул. Рокоссовського, 3, 5,11,13,8, 2 (корпус 1), 2 (корпус 2); вул. Космонавтів, 9, 3-А, 

3-В; Доценка, 13, 8, 28; Захисників України, 11,2. 

789 800 

 

68 

Назва проекту: "ПесПарк - майданчик для вигулу собак!" 
Автор – Старіков Роман Михейович 
Місце реалізації: Зелені зони міста Чернігова, що визначені, як майданчики для вигулу собак. 
- мікрорайон “Масани”; 
- Центр (вул. Київська, 14 А); 
- парк “Березовий гай”; 
- парк “Мар’їн гай”; 
- район “ЗАЗ” (пр. Миру 210) 
Короткий опис: Спеціалізовані майданчики для вигулу і тренування собак у 5 різних районах міста, що облаштовані огорожею, 

освітленням, лавами та урнами, станціями з прибирання та снарядами і тренажерами для собак. Мешканці матимуть змогу щодня на 
прогулянках налагоджувати психологічний контакт зі своїми улюбленцями, що забезпечить їх соціалізованість і мінімізацію конфліктів, 
пов’язаних з вигулом та утриманням собак у нашому місті. 

1 475 000 

 

71 

Назва проекту: "Багатофункціональний спортивний майданчик" 
Автор – Верич Дмитро Анатолійович 
Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, Спортивний майданчик (подвір'я) вул. П ’ятницька, 49 та по вул. Любецька,16 
Короткий опис: Фізична культура та спорт, як важливі фактори здорового способу життя, профілактики захворюваності, сприянню 

досягнення фізичної та духовної досконалості людини, потребує створення сучасних спортивних споруд. Укладка штучного покриття, 
встановлення обладнання на спортивному майданчику (на подвір'ї багатоповерхового будинку) з метою покращення умов для організації 
занять фізичною культурою та спортом дітей та підлітків. 

1 450 000 

 

75 

Назва проекту: "Барвиста Україна  - нацiональний  спадок  Чернiгiвщини. Проведення фестивалю вишиванки" 
Автор – Кузiна  Свiтлана Анатолiвна, Борових Ольга Сергiiвна, Бортнiк  Вiкторiя Олександрiвна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Магістрацька, 3 "Кіно-культурний мистецький центр патріотичного виховання дітей та молоді" 
Короткий опис: "Барвиста Україна - національний спадок Чернігівщини"- етнокультурний проект, який донесе до всіх мешканців 

та гостей міста Чернігова важливість національних традицій та історичних надбань. Фестиваль вишиванки з залученням танцювальних, 
вокально-хорових колективів міста та майстрів народної творчості та ремесл. Конкурс на кращу вишиванку та дитячий конкурс пісні про 
вишиванку. Показ кінофільму "Код нації" 

373 000 

 

77 

Назва проекту: "Відпочиваємо разом!" 
Автор – Заровна Ольга, Ярослава Кульченко 
Місце реалізації: Територія комунального закладу “Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2”, проспект Перемоги, 183. 

Площа майбутнього майданчика - 100 м2 
Короткий опис: Облаштування інклюзивного дитячого майданчик, а саме технічно та фізично адаптованого для проведення 

активного дозвілля дітей з особливими освітніми потребами - це створення сприятливих умов для соціальної та фізичної 
адаптації, реалізація права дітей на відпочинок, допомога в організації змістовного дозвілля, створення безбар’єрного інклюзивного 
середовища для батьків та дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями опорно рухового апарату -Д Ц П, порушеннями 
слуху та зору та іншими нозологіями) 

800 000 

 

80 

Назва проекту: "Зручні тротуари міста для всіх і кожного" 
Автор – Корюковець Андрій Дмитрович 
Місце реалізації: Тротуари, пішохідні переходи міста Чернігова 
Короткий опис: Адаптація тротуарів, пішохідних переходів для безперешкодного проїзду інвалідних візків, велосипедистів, 

батьків з дитячими візками. 

585 680 

 

81 

Назва проекту: "Територія дитинства" - створення сприятливих умов для безпечного, змістовного дозвілля дітей та підлітків на 
упорядкованій території школи № 29" 

Автор – Білецька Ірина, Лещенко Світлана, Мудрицький Артур 
Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Доценко , буд. 9, територія ЗНЗ № 29 
Короткий опис: “Територія дитинства” - це паркова зона, розділена на окремі локації: зона відпочинку, ролердром та спортивні 

доріжки, інтелектуальний майданчик, волейбольний майданчик, пішохідні доріжки, екопростір. 

1 499 776 



 
 

82 

 Назва проекту: "Організація інформаційної телепередачі патріотичної спрямованості "Громадська Рада АТО в дії”. "Громадська 
Рада АТО: реальні справи та перспективи" 

Автор – Славинський Павло Михайлович 
Місце реалізації: Територія міста Чернігова 
Короткий опис: Створення інформаційної телепередачі “Громадська Рада АТО в дії” на ТРК “Чернігів” або телеканалі “Дитинець” 

направлено перш за все на всебічне висвітлювання діяльності Громадської ради АТО при Чернігівській міській раді, яка об’єднує 
громадські організації ветеранів АТО та членів їх сімей, сімей загиблих, а також, учасників бойових дій військових частин 
ЗСУ Чернігівського гарнізону та інших формувань розташованих на території міста. Метою запропонованого проекту є всебічне 
інформування мешканців міста про діяльність Громадської ради АТО при Чернігівській міській раді 

420 000 

 

90 

Назва проекту: "Освітлення пішохідних переходів м. Чернігова" 
Автор – Кошарний Андрій Сергійович 
Місце реалізації: Нерегульовані пішохідні переходи міста Чернігова 
Короткий опис: Проект підвищить безпеку дорожнього руху на нерегульованих пішохідних переходах міста Чернігова Ідея 

полягає в обладнанні щонайменше 35 нерегульованих пішохідних переходів міста Чернігова спеціальним вуличним освітленням, яке 
може істотно підвищити безпеку і знизити ризик для учасників дорожнього руху. 

1 480 000 

 

91 

Назва проекту: "Реконструкція занедбаного футбольного майданчика за адресою: вул. Захисників Вітчизни, 7б (стадіон ЗНЗ 
№ 30)" 

Автор – Дяговець Олексій Васильович, Гончар Олег Михайлович, Величковський Артем Анатолійович 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Захисників Вітчизни, 7б, стадіон ЗНЗ № 30) 
Короткий опис: Реалізація даного проекту дасть можливість розвиватися новому Олімпійському виду спорту - Регбі-7, а також з 

користю проводити вільний час дітям, займаючись рухливими видами спорту: футбол, бадмінтон, а також займатися фітнесом, аеробікою 
та іншими видами спорту. 

1 486 419 

 

93 

Назва проекту: "Центр сучасного мистецтва "ARTime" 
Автор – Бичук Микола, Сидоренко Євгеній, Гаркуша Алла 
Місце реалізації: Міський Палац культури. (14000, м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 23) 
Короткий опис: Створення центру сучасного мистецтва "ARTime" - це можливість для дітей, підлітків, навіть дорослих розкрити 

свій творчий потенціал, формувати естетичні почуття, розвинути уяву та контактність, навчитися публічним виступам та умінню триматися 
на сцені. 

  Створений простір об’єднає творчих та активних людей, стане потужним ресурсом для обміну ідеями та досвідом, реалізації 
цікавих творчих проектів. 

Майданчиком для діяльності центру може стати малий зал Міського Палацу культури. Але у такому вигляді, в якому приміщення 
знаходиться 
зараз, бути репетиційною базою, приймати в своїх стінах глядачів не можливо. Зала потребує ремонту та укомплектування. 

1 494 000 

 

96 

Назва проекту: "Парк європейського періоду" 
Автор – Білогура Василь Олексійович 
Місце реалізації: Парк знаходиться біля міського палацу культури за адресою: м. Чернігів, вул. Дмитра Самоквасова, буд. 8 

(район "Шерстянка") 
Короткий опис: Мікрорайон “Шерстянка” не відповідає сучасним вимогам благоустрою. Саме тому ініціативна група розробила 

даний проект реконструкції парку для забезпечення дітей нормальними умовами відпочинку 

1 500 000 

 

100 

Назва проекту: "12 фільмів про 12 найвизначніших чернігівців усіх часів в рамках історичного телепроекту "Слава Чернігова" 
 Автор – Здор Тетяна Григорівна, Шелковий Артем Валерійович, Анцибор Євгенія Євгенівна 
 Місце реалізації: Проект буде реалізовано на території міста Чернігова 
 Короткий опис: Створення 12 фільмів про 12 Найвизначніших чернігівців, які прославили наше місто протягом століть. Герої 

майбутніх телекартин були визначені шляхом глядацького голосування під час ефірів проекту "Слава Чернігова" на телеканалі 
"Дитинець." Зокрема, мова піде про такі особистості як: Василь Тарновський, Левко Лук’яненко, Лазар Баранович, Любомир Боднарук, 
Олександр Довженко, Леонід Глібов, Антоній Печерський, Павло Полуботок, Олена Білевич, Михайло Коцюбинський, Іван Мазепа, 
Мстислав Хоробрий. 

1 050 000 

 
 
 

Надаю згоду на використання моїх особистих персональних даних відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI 
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Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади. 
Проект реалізується у рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії співфінансованої з програми польської співпраці на користь 
розвитку Міністерства закордонних справ РП та канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD). 
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